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Noskaidroti fotokonkursa «Mani ziemas prieki!» uzvarētāji!

Noslēdzies Maltas BJC rīkotā fotokonkurss
«Mani ziemas prieki», saskaitītas atzīmes «Patīk»
sociālajā tīklā Facebook un izlozes veidā noskaidroti
trīs laimīgie fotogrāfiju autori. Kopumā konkursā
piedalījās 45 ziemas prieku baudītāji no: Maltas,
Ozolaines, Lūznavas, Ozolmuižas, Silmalas pagasta,
kā arī Rēzeknes un Viļāniem. Jaunākajam dalībniekam ir vien seši mēneši, bet «vecākajam» – 29 gadi!

Fotokonkursā «Mani ziemas prieki!» aicināja
ikvienu caur fotoobjektīvu atspoguļot jebko, kas
bērnos, jauniešos un ģimenēs raisa pozitīvas emocijas, baudot ziemas priekus. Fotogrāfijas konkursā
varēja iesūtīt no 2. līdz 17. janvārim. Savukārt nobalsot varēja Maltas BJC lapā vietnē Facebook, ko
cilvēki arī aktīvi darīja. Skatītāju un balsotāju izvēlētie uzvarētāji – Edgars Lignarskis, Dominiks Lignarskis, Damians Lignarskis (225 balsis, Malta).
Savukārt izlozes kārtas uzvarētāji: Adrians un Ariana
Bogdanovi (Malta); Alise un Artjoms Lazarevi
(Bekši, Ozolaines pagasts); Mia Kostrova (Malta).
Apsveicam visus balvu ieguvējus! Visi foto konkursa dalībnieki arī saņems pārsteiguma un piemiņas
balvas. Par to saņemšanu sazināsimies ar katru fotogrāfijas autoru individuāli. Paldies visiem aktīvajiem
ziemas prieku baudītājiem! Paldies visiem konkursa
dalībniekiem par dalību un lieliskajām fotogrāfijām!
Paldies balsotājiem! Lai ziema turpina priecēt un dod
labas emocijas no ģimeniski jautrās kopābūšanas!
Savukārt februāra sākumā Maltas BJC izsludinās
Latgales mēroga literāro un vizuālās mākslas darbu
konkursu, veltītu divu mūsu novadnieku – rakstnieces, dzejnieces Veronikas Tenčas-Goldmanes un
mākslinieka, tautasdziesmu ilustratora Jura Gaigala
piemiņai. Par to tiks ziņots atsevišķi!
Inta Bule, Maltas BJC metodiķe

Atminoties valstiski svarīgos notikumus pirms
30 gadiem, Latvijas Televīzija kopā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju aicina ikvienu pārmeklēt
savu vai savas ģimenes foto arhīvu, uzrunāt tuviniekus un arī zināmos fotogrāfus-amatierus, kuru
personīgajā arhīvā varētu būt attēli no barikāžu nedēļām Rīgā vai ar tām saistītiem notikumiem reģionos.
Vietnē «Gadsimta albums» – http://www.latvijasgadsimts.lv/albums/ Latvijas Nacionālais vēstures
muzejs un Latvijas Televīzija aicina dalīties ar fotogrāfijām no Barikāžu laika.
Maltas vēstures muzejs atbalstīja šo aicinājumu
un piedāvāja barikādēs piedalījušos maltēniešu atmiņu stāstus. No visiem iesūtītajiem projekta koordinatore Ilze Miķelsone izvēlējās četras Vladimira
Kokojeva fotogrāfijas un atmiņu stāstu, kas ir pievienots «Gadsimta albumam» un nosūtīts LTV. Gri-

bas vēlreiz pateikties Vladimiram Kokojevam par
atsaucību un ieinteresētību, daloties ar šobrīd aktuālu
un vēsturiski nozīmīgu notikumu atspoguļojumu atmiņās un fotogrāfijās. Tās var apskatīt vietnes «Gadsimta albums» – http://www.latvijasgadsimts.lv sadaļā 1986–1991.
Cienījamie maltēnieši! Muzejs joprojām gaida
jūsu atmiņu stāstus (rakstīt pašiem vai vērsties muzejā, kur to izdarīs darbinieki). Jūsu atmiņas ir viens
no nosacījumiem, lai pretendētu uz Barikāžu dalībnieku apliecības saņemšanu (tiem, kam tās joprojām
nav), kā arī Rēzeknes novada pašvaldība plāno piešķirt pabalstus barikāžu dalībniekiem, taču arī tam
būs nepieciešama minētā apliecība! Lūdzam atsaukties, jo jūs esat valstiski svarīga notikuma liecinieki!
Silvija Pīgožne,
Maltas vēstures muzeja vadītāja

Jaunais gads arī Maltas Mūzikas skolā ir sācies attālināti. Kā zināms, tika pagarinātas ziemas brīvdienas
1.–4. klašu skolēniem, un, tā kā mūzikas skolas mācības
iet paralēli vispārizglītojošajam mācībām, tad arī
mūzikas skolas mācības attālināti sākās 25. janvārī.
Visi mūzikas festivāli, konkursi, koncerti ir atcelti
sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī. Visu mūzikas spe-

cialitāšu skolotāji sazināsies ar izglītojamajiem individuāli par otrā mācību pusgada vielas apguvi attālināti. Arī mācību vielas apguves saziņas līdzekļi būs
katram piemēroti ērtākie un pieejamākie. Ceram uz
drīzu atkal redzēšanos klātienē Mūzikas skolā. «Sargiet sevi un tuvākos! Un lai visiem stipra veselība,»
novēl Mūzikas skolas direktors Normunds Štekels.

Olivera, Renāra un Eināra Leitānu konkursa darbs

Projektā «Gadsimta albums» iekļautas Vladimira Kokojeva atmiņas

Mūzikas skolā – arī attālināts darbs

Maltas PII veido ledus dekorus

Maltas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
Alīna Čistjakova informē, ka janvāris iestādē bijis
izaicinājumu pilns laiks: – Arī mēs saskārāmies gan
ar darbinieku saslimšanām, gan ar grupu karantīnām. Tāpēc LIELS PALDIES ikvienam iestādes darbiniekam par izturību un audzēkņu vecākiem par
sapratni un pretimnākšanu.
Taču darbs neapstājas, kā allaž ir jaunas idejas,
kuras noteikti vēl paspēsim realizēt. Strādājam klātienē, izjūtam ziemas burvību, veidojam ledus dekorus un baudām ziemas priekus. Pēc ziemas brīvlaika tiek atsāktas mācības, kopā ar audzēkņiem tiek
realizētas radošas idejas. Skolotājas izmanto savus
pašgatavotos mācību līdzekļus, lai mācību process
būtu daudzveidīgāks un interesantāks. Diemžēl nenotiek kopīgi pasākumi, taču skolotājām ir gana
daudz iedvesmas, lai aktīvi darbotos grupās un svaigā
gaisā. Ar nepacietību gaidām atgriežamies visus darbiniekus un audzēkņus, kuri uz laiku ir prombūtnē,
un ceram, ka Lieldienas jau varēsim svinēt visi kopā!
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Maltas bibliotēka: 2020. gads skaitļos

Lai arī ārkārtas situācija pagarināta un joprojām spēkā ir daudzi
ierobežojumi, bibliotēka no 12. janvāra atkal pieejama apmeklētājiem.
Priecājamies, ka šajā visai drūmajā laikā, kad daudzas izklaides iespējas ir liegtas, maltēnieši vairāk pievērsušies lasīšanai un bibliotēkas
apmeklēšanai. Īpaši tas attiecināms uz pieaugušo literatūras nodaļu, kur
apmeklējumu un izsniegumu skaits pieaudzis par attiecīgi 7 % un 4 %.
2020. gadā bibliotēkā reģistrēts 761 lasītājs, tā apmeklēta 12 299
reizes un izsniegti 25 832 iespieddarbi. Iegādātas 429 grāmatas un
sešas jaunas galda spēles bērnu literatūras nodaļā. Gada nogalē Kultūras
ministrijas projektā «Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām» saņemtas 40 grāmatas, tādējādi papildinot bibliotēkas krājumu
ar daudzveidīgiem un kvalitatīviem Latvijas izdevēju darbiem.
Esam apkopojuši informāciju par 2020. gadā lasītākajiem izdevumiem.
Priecē, ka trijniekā ir latviešu oriģinālliteratūras darbi: 1. Dace Rukšāne
«Krieva āda», 2. Armands Puče «Aitas», 3. Māris Bērziņš «Aizliegtais
pianīns». Lasītākās bērnu grāmatas: 1. Kristīna Olsone «Ērgļu klints noslēpums», 2. Rēli Reinausa «Marks, maģija un vilkate Vilma», 3. Kairi
Looka «Lidostas blaktis nepadodas». Populārākie žurnāli 2020. gadā bija:
1. «Тайны звезд», 2. «Praktiskais Latvietis», 3. «Privātā Dzīve».
Arī 2021. gadā piedāvāsim saviem lasītājiem jaunāko literatūru
gan latviešu, gan krievu valodā. Seriālizdevumu daudzveidība būs tikpat plaša: gan dzīvesstila un hobiju žurnāli, gan populārzinātniska,
gan izklaidējoša satura žurnāli. Tiekamies bibliotēkā!
Ērika Grigorjeva, Maltas bibliotēkas vadītāja

Maltas KN aicina būt aktīviem un iedvesmot citus!

No 1. līdz 28. februārim – vēstuļu pastkastīte «Mans atmiņu stāsts»
gaida vēstules. Vēlamies apzināt un izstāstīt par maltiešiem, kuri dzīvojuši vai dzīvo Maltas pagastā, piedalījušies amatiermākslas kolektīvos, pasākumos. Rakstiet, kad un kā tas bija. Saņemtā informācija
tiks apkopota, lai vēstuļu autorus aicinātu uz tikšanos Rēzeknes novada
dienā Maltas KN. Savus atmiņu stāstus sūtiet uz adresi: Maltas KN,
1. maija iela 80, Malta, Rēzeknes novads, LV-460, vai e-pasta adresi
elina.prusaka@rezeknesnovads.lv
14. februārī plkst. 10.00 Maltas pagasta mājaslapā video apsveikums «Mīlestības svētkos».
14. un 15. februārī fotoakcija ģimenei «Laimīgi kopā». Svinot
mīlestības svētkus, nofotografējaties ar saviem mīļajiem. Sūtiet savas
fotogrāfijas uz e-pasta adresi sveetkuprieks@inbox.lv. Jūs gaida patīkamas balvas: pirmo piecu iesūtīto foto autoriem – specbalvas, visi
autori saņem balvas 8. martā, kā arī jūsu foto 8. martā būs skatāmi
Maltas mājaslapā un vietnē Facebook.
Savukārt, domājot par maijā gaidāmo Ģimenes dienu, KN aicina, balstoties uz Maltas mājaslapā www.malta.lv ievietoto video nodarbību, kas
notika «Klauna namiņā», būt aktīviem, pelnīt balvas un ar savu darbošanos
iedvesmot citus. Gaidīsim arī pasaku vai stāstu par galveno personāžu –
izgatavoto rokas lelli un foto ar to. Plānots veidot Maltas pagastu apvienības
«Darbīgo ģimeņu kladi», kas būs skatāma pagasta mājaslapā un tiks papildināta ar katru nākamo video stundu «Klauna namiņā». Darbus sūtīt
uz e-pasta adresi sveetkuprieks@inbox.lv, tālr. uzziņām 26117782.

Arī Tev ir iespēja iestāties Zemessardzē!

Esi vecumā no 18 līdz 55 gadiem, un Tevi interesē saturīgi pavadīts
laiks? Patīk izaicinājumi? Vēlies apgūt militārās pamatiemaņas un
būt savas zemes sargs? Tad apmācības Zemessardzē ir domātas tieši
Tev! Esi savas zemes sargs – stājies Zemessardzē!
Zemessardzes (ZS) 36. kaujas atbalsta bataljonā Lūznavā (Jaunatnes
ielā 2) apmācību laikā Tev būs iespēja pārbaudīt ne vien fiziskās spējas,
bet apgūt ieroču, šaušanas, sakaru un ierindas apmācību, topogrāfiju,
orientēšanās, kā arī lauka kaujas iemaņas un citas militārās zināšanas.
ZS dod iespēju Latvijas pilsoņiem no pamatnodarbošanās – darba
vai studijām – brīvajā laikā iesaistīties militārajā apmācību procesā.
Par katru apmācību dienu zemessargs saņem kompensāciju 32,72 eiro
apmērā un uzturdevu vai tās kompensāciju 9,96 eiro dienā.
Plašāk par iestāšanās nosacījumiem – mājaslapas www.zs.mil.lv
sadaļā «Stājies Zemessardzē!». Pirms ierasties bataljonā, lai iesniegtu
dokumentus, vizītes laiks jāsaskaņo pa tālr. 26676291 vai 27881952.
Zvanot uz tiem vai rakstot uz dienests36kab@mil.lv, tiks sniegtas atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par iestāšanos ZS.
Informācijai. ZS 36. kaujas atbalsta bataljona apakšvienības atrodas
Lūznavā un Daugavpilī, nodrošinot militāru pamatzināšanu apguvi zemessargiem un dienesta vietas profesionālā militārā dienesta karavīriem.
Lūznavā darbojas bataljona štābs un četras apakšvienības – Štāba un
apgādes rota, Kaujas atbalsta rota, Prettanku rota, Pretgaisa aizsardzības
baterija, savukārt Daugavpilī dislocēta Mīnmetēju baterija un M109
Artilērijas rota. Bataljonu ikdienā vada bataljona vadība: komandieris
pulkvežleitnants Oskars Omuļs, štāba priekšnieks majors Guntars Mežals un bataljona virsseržants štāba virsseržants Guntars Lizdiks. Par
bataljona aktualitātēm – nākamajos «Maltas Ziņu» numuros.

Izdevumu sagatavoja Skaidrīte Svikša.
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